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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 23/2003. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
32.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 23/2003. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó 
kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztály Szociális Osztályán, 
ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.” 
 

2. § 
 
Az R. 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az e rendeletben meghatározott valamennyi szociális ellátás iránti 
kérelemhez - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a jogosultság 
megállapításához, illetve a jogosultság fennállásának időszakonkénti 
felülvizsgálatához (a továbbiakban együtt: kérelem) szükséges:) 
„d) a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás;” 
 

3. § 
 
Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak 
ellátásában részesülő személyek december hónapban egyszeri kiegészítő 
– ünnepekhez kapcsolódó – támogatásban részesíthetők.” 
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4. § 
 
Az R. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó (Ptk. 
685. § b) pontja), ha állandó és tartós gondozásra szoruló, 18. életévét 
betöltött, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi.” 
 

5. § 
 
Az R. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„38. § Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési 
törvényben meghatározott alapösszeg  
   a) 100 %-a, ha az ápoló nem rendelkezik egyéb jövedelemmel, illetve  
   b) 80 %-a, ha az ápoló egyéb jövedelemmel is rendelkezik.” 
 

6. § 
 
Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„39. § Az ápolási díjat a 18. életévét betöltött, tartósan beteg ápolt 
végleges állapota esetén határozatlan időre kell megállapítani.” 
 

7. § 
 
Az R. 41. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az ápolási díj iránti kérelemhez, - a 6. §-ban foglaltakon túlmenően - 
csatolni kell ) 
„a) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, továbbá 

arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós 
gondozásra szorul,” 

 
8. § 

 
Az R. 43. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Átmeneti segély annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg) 
„f) ha a kérelmező fogyatékos személy vagy a kérelmező családjában 

fogyatékos személy él, továbbá, ha a kérelmező vagy házastársa, 
illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, az a) - e) 
pontokban meghatározott jövedelemhatár a nyugdíjminimum 20 %-
ával emelkedik.” 

 
9. § 

 
Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 500 Ft-nál, 
azonban az egy család részére évente megállapítható átmeneti segélyek 
együttes összege (a továbbiakban: segélykeret)  
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   a) amennyiben a családban fogyatékos személy él, nem haladhatja 
meg a nyugdíjminimum 300 %-át, 

   b) amennyiben a családban házasságban vagy élettársi kapcsolatban 
élő, időskorúak járadékában részesülő személy él, nem haladhatja 
meg a nyugdíjminimum 490 %-át, 

   c) a 75 évesnél fiatalabb és egyedül élő időskorúak járadékában 
részesülő személy esetén nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 
310%-át, 

   d) az a) – c) pontban nem említett esetekben nem haladhatja meg a 
nyugdíjminimum 250 %-át.” 

 
10. § 

 
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 
 

11. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. § (3) 
bekezdés b) pontja, 16. § a) pont ab) alpontja, 17. § d) pontja, 27. §-a, 
37. § (4) bekezdése, 39. § (3) bekezdése, 67. §-a és 73/B. §-a. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


